
Kritériá pre krátenie výkonnostných odmien (od 1. júna 2017) 

Výkonnostná odmena sa priznáva celému kolektívu. 
 

Za ochotu, iniciatívu, pochvalu, mimoriadne pracovné výsledky môže byť výkonnostná odmena 
zvýšená. 

 

Porušenie pracovnej disciplíny Sankcia  

1 Požitie alkoholických nápojov pred jazdou a počas jazdy CVO,  OV 

2 Neospravedlnená neúčasť na preventívnej lekárskej prehliadke alebo 
psychologickom vyšetrení 

CVO, OV 

3 Neospravedlnená neúčasť na povinnom školení vodičov 20 € 

4 Neospravedlnená absencia – raz za pol rok CVO 

5 Neospravedlnená absencia – druhý krát za polrok CVO, UL 

6 Neospravedlnené nevyúčtovanie cestovných lístkov pre doplnkový predaj 
v určenom termíne 

 
20 € 

7 Neprípustný spôsob komunikácie voči cestujúcemu, kolegovi, nadriadenému,                         
vo  vysielačke (vulgarizmy) 

 
15 € 

8 Porušenie príkazu o zákaze fajčenia (platí aj pre ostatných zamestnancov) 20 € 

9 Nedostatočná zásoba cestovných lístkov pre doplnkový predaj  
(min. 10 ks pri nástupe do služby) 

 
10 € 

10 Nevhodné ustrojenie (nevhodná obuv – vsuvky, vysoké podpätky, oblečenie 
bez vrchného dielu, plavky) - čas nevyhnutný na nápravu bez náhrady mzdy  

 
10 € 

11 Neospravedlnené meškanie nástupu do služby 2  krát a viac do mesiaca  
(ak musí byť služba nahradzovaná) 

 
15 € 

  12 Bezdôvodné neoznámenie nenastúpenia do služby pri náhlej prekážke pred 
jej začiatkom 

 
10 € 

13 Bezdôvodné neoznámenie nenastúpenia do služby alebo neoznámenie 
dôvodu nenastúpenia do služby pri vopred známej prekážke 

 
20 € 

14 Výmena služby alebo vozidla bez súhlasu nadriadeného  30 € 

15 Nenahlásenie každej DN, MU, ŠU, alebo inej udalosti pri ktorej došlo 
k poškodeniu vozidla, alebo iného majetku 

 
30 € 

17 Úmyselné opustenie trasy linky bez súhlasu nadriadeného 33 € 

18 Neúmyselné opustenie trasy linky, ak nebolo oznámené nadriadenému 10 € 

19 Nezastavenie na zastávke, ktorá nie je na znamenie  10 € 

20 Závady zistené pri kontrole techniky jazdy oprávnenými osobami zapísané 
v PVV, alebo formou záznamového zariadenia 

 
20 € 

21 Nedostatočné venovanie sa vedeniu vozidla (rozprávanie počas jazdy – okrem 
podávania informácii cestujúcim, telefonovanie alebo písanie SMS počas 
jazdy, neoprávnená osoba alebo zviera v kabíne) 

 
 

20 € 

22 Rozjazd alebo jazda s otvorenými dverami  (platí len pre KD) 20 € 

23 Neoprávnený zásah vodiča do vozidla bez súhlasu zmenového majstra 15 € 

24 Nezabezpečenie vozidla pri jeho opustení proti neoprávnenej manipulácii 10 € 

25 Neodôvodnené neprijatie vozidla v súlade s usmernením o preškoľovaní 
vodičov na jednotlivé typy vozov 

 
10 € 

26 Neprevedenie technologických postupov pri preberaní, alebo odovzdávaní 
vozidla, resp. služby  (platí len pre KD) 

   
       10 € 

27 Temperovanie priestoru pre cestujúcich v rozpore so služobným príkazom          10 €  

28 Ponechanie motora  v behu na konečnej zastávke alebo v obratisku v rozpore 
so služobným príkazom  

 
       10 €  

29 Neospravedlniteľný predčasný odchod z východiskovej zastávky v rozpore 
s cestovným poriadkom / meškanie nahlásiť JCX 

 
    5 €/min 



30 Neospravedlniteľný predčasný odchod zo zastávky v rozpore s cestovným 
poriadkom.   

 
    3 €/min 

31 Vedomé odovzdanie vozidla neoprávnenej osobe  CVO 

32 Neodovzdanie služobných náležitostí (PVV, kľúče, lekárnička) - platí len pre KD NŠ 

33 Nedodržanie služobného príkazu (zákony, vyhlášky, smernice, príkazy, pokyny 
poučné listy, etický kódex... ) 

 
20 € 

34 Nedôsledné vyplnenie PVV  5 € 

35 Nenahlásenie poruchy počas a v priebehu služby 20 € 

 
Zoznam použitých skratiek: 

 

CP      cestovný poriadok 
CVO   celá výkonnostná odmena 
DN     dopravná nehoda 
MU    mimoriadna udalosť 
NŠ      náhrada škody 
NVS   nepripustenie do výkonu služby  
OV     okamžitá výpoveď 
PVV   premávkový výkaz vozidla a vodiča 
ŠU     škodová udalosť 
UL     upozorňujúci list 
 
 
 

DPMK, a.s.  riaditeľ dopravy                ZO VMHD pri DPMK a.s.                      ZO IOZ pri  DPMK, a.s. 
Ing.  Roman Danko                        predseda, Ivan Horváth                 predseda, Andrea Vindišová 
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